
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PKP-2

Zestawienie tabelaryczne
z danymi o przewozach ³adunków

transportem kolejowym

za okres od pocz¹tku roku do koñca
kwarta³u ..... 200... r.

Adresat:

G³ówny Urz¹d Statystyczny

Numer identyfikacyjny - REGON Przekazaæ do 35 dnia
kalendarzowego po ka¿dym
kwartale

Dzia³ 2. PRZEWOZY £ADUNKÓW WED£UG RODZAJÓW PRZESY£EK

Wyszczególnienie Sztuk Tony Tys. t.km
0 1 2 3

Ogó³em 01

w tym w kontenerach 02

w tym w kontenerach w komunikacji miêdzynarodowej 03

w tym w kontenerach wielkich 04

Z nadania
krajowego

do przewozu wewn¹trz kraju 05

do przewozu za granicê - eksport 06

drog¹ l¹dow¹ 07

przez porty 08

Z importu 09

w tym bez prze³adunku 10

drog¹ l¹dow¹ 11

przez porty 12

Z tranzytu 13

w tym bez prze³adunku 14

Wyszczególnienie
Jedno-

stka mia-
ry

Ogó³em Wewn¹trz
kraju

Eksport Import Tranzyt

razem
w tym
przez
porty

razem
w tym
przez
porty

razem
w tym
przez
porty

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ogó³em
01 tona

02 tys. t.km

P
rz

e
sy

³k
i

ca³opoci¹gowe
03 tona

04 tys. t.km

ca³owagonowe
05 tona

06 tys. t.km

w tym
s³u¿bowe

07 tona

08 tys. t.km

drobne
09 tona

10 tys. t.km

Dzia³ 1. PRZEWOZY £ADUNKÓW



Wyszczególnienie Tony Tys. t. km

0 1 2

Ogó³em 01

w tym przesy³ki s³u¿bowe 02

Zbo¿a 03

Ziemniaki, pozosta³e owoce i warzywa 04

¯ywe zwierzêta 05

Buraki cukrowe 06

Drewno i korek 07

Wyroby tekstylne i w³ókiennicze 08

Artyku³y spo¿ywcze i pasze 09

Nasiona i owoce oleiste oraz t³uszcze 10

Wêgiel kamienny i brykiety 11

Wêgiel brunatny, brykiety i koks 12

Surowa ropa naftowa 13

Wyroby pochodz¹ce z ropy naftowej 14

Ruda ¿elaza 15

Ruda i z³om metali nie¿elaznych 16

Wyroby metalowe 17

Cement, wapno, pozosta³e gotowe materia³y budowlane 18

Minera³y surowe i przetworzone 19

Nawozy naturalne i sztuczne 20

Produkty wêglopodobne, smo³a 21

Pozosta³e chemikalia 22

Masa papiernicza i makulatura 23

Œrodki transportu, maszyny i urz¹dzenia 24

Wyroby gotowe z metali 25

Szk³o, wyroby szklane i ceramiczne 26

Skóra, wyroby w³ókiennicze i pozosta³e artyku³y gotowe 27

Artyku³y ró¿ne 28

Dzia³ 3. PRZEWOZY £ADUNKÓW WED£UG GRUP £ADUNKÓW

Wyszczególnienie
a - tony
b - tys. t.km

Ogó³em
Strefy w km

1÷50 51÷150 151÷350 351÷500 >500

0 1 2 3 4 5 6

Przesy³ki nadane do prze-
wozu wewn¹trz kraju

a

b

Przesy³ki nadane do prze-
wozu za granicê (eksport)
przez porty morskie

a

b

Przesy³ki przyjête z zagra-
nicy (import) przez porty
morskie

a

b

Dzia³ 4. PRZEWOZY PRZESY£EK HANDLOWYCH WG STREF ODLEG£OŒCI a)

a) Wype³niaæ w zestawieniu za rok.



Dzia³ 5. PRZEWOZY £ADUNKÓW TRANSPORTEM KOLEJOWYM W RAMACH TRANSPORTU INTERMODALNEGO a)

Wyszczególnienie
Jedno-

stka
miary

Ogó³em

W komunikacji

krajowej

miêdzynarodowej

eksport import tranzyt

razem
w tym
przez
porty

razem
w tym
przez
porty

razem
w tym
przez
porty

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Z £ADUNKAMI

Przewozy samochodów
ciê¿arowych (ci¹gników
siod³owych po³¹czonych
z naczepami) - razem

01 szt.

02 tona

03 tys. t.km

z towarzyszeniem
kierowcy

04 szt.

05 tona

06 tys. t.km

bez kierowcy

07 szt.

08 tona

09 tys. t.km

Przewozy naczep i przy-
czep samochodowych
luzem (bez pojazdu silni-
kowego)

10 szt.

11 tona

12 tys. t.km

Przewozy wymiennych
nadwozi samochodowych
tzw. “swap body”

13 szt.

14 TEU

15 tona

16 tys. t.km

Przewozy kontenerów -
razem

17 szt.

18 TEU

19 tona

20 tys. t.km

w tym: 20’

21 szt.

22 tona

23 tys. t.km

30’

24 szt.

25 tona

26 tys. t.km

40’

27 szt.

28 tona

29 tys. t.km



............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Dzia³ 5. PRZEWOZY £ADUNKÓW TRANSPORTEM KOLEJOWYM W RAMACH TRANSPORTU INTERMODALNEGOa) (dok.)

Wyszczególnienie
Jedno-

stka
miary

Ogó³em

W komunikacji

krajowej

miêdzynarodowej

eksport import tranzyt

razem
w tym
przez
porty

razem
w tym
przez
porty

razem
w tym
przez
porty

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRÓ¯NE

Przewozy samochodów
ciê¿arowych (ci¹gników
siod³owych po³¹czonych
z naczepami) - razem

01 szt.

02 tona

03 tys. t.km

z towarzyszeniem
kierowcy

04 szt.

05 tona

06 tys. t.km

bez kierowcy

07 szt.

08 tona

09 tys. t.km

Przewozy naczep i przy-
czep samochodowych
luzem (bez pojazdu silni-
kowego)

10 szt.

11 tona

12 tys. t.km

Przewozy wymiennych
nadwozi samochodowych
tzw. “swap body”

13 szt.

14 TEU

15 tona

16 tys. t.km

Przewozy kontenerów -
razem

17 szt.

18 TEU

19 tona

20 tys. t.km

w tym: 20’

21 szt.

22 tona

23 tys. t.km

30’

24 szt.

25 tona

26 tys. t.km

40’

27 szt.

28 tona

29 tys. t.km

a) Wype³niaæ w zestawieniu za rok.


